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Sammanfattning 
Planprocessen 
Planändringen upprättas med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:900). 
I ett första skede upprättas samrådshandlingar, som efter samråd resulterar i en 
samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisar och bemöter kommunen de synpunkter 
som kommit in under samrådet. Därefter upprättas granskningshandlingar. Innan 
granskningen skickas en underrättelse om granskning av planförslaget ut. Efter granskningen 
sammanställs synpunkterna som inkommit i ett granskningsutlåtande. Efter ett nytt politiskt 
ställningstagande kan planförslaget föras till antagande och kan efter länsstyrelsens prövning 
vinna laga kraft. 

Planhandlingar 
Plankarta (reviderad 2020-06-08)  
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (reviderad 2020-06-08) 
Behovsbedömning 2019-11-29  

Övriga handlingar 
Geo-teknisk undersökning (GOT_GEO_15. K-Konsult 1983-11-25) 
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Inledning 
Plandata 
  

 
 
Detaljplaneändringen täcker södra delen av detaljplan för område vid Bölaholmsvägen 
(DP 55). Området ligger i västra Götene och har en total yta på cirka 2,6 hektar. 
Planändringen omfattar Stjälkaskogen 1:282, 1:283 och mindre del av Stjälkaskogen 1:281. 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att förenkla indelning av området i mindre fastigheter 
för småhus. Syftet är även att reglera gata och naturområde som allmänna platser med 
kommunalt huvudmannaskap istället för som kvartersmark. 
Föreslagna ändringar ger förutsättningar att utveckla området enligt nuvarande efterfrågan, 
samt att kommunen blir väghållare för lokalgata inom planändringsområdet. 

Uppdrag 
Miljö- och bygglovnämnden beslutade 2019-10-29 § 122 att ge positivt planbesked för 
ändring av DP 55 (Detaljplan för område vid Bölaholmsvägen). 

Tidigare ställningstaganden  
Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt. 
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Förutsättningar, förändringar och 
konsekvenser 
Förutsättningar  
Bebyggelse 
Detaljplanen upprättades för Sjödalshus AB och Götenehus AB räkning 1992. Syftet var att 
de skulle exploatera hela planområdet och att drift och skötsel av gator skulle ske genom 
enskild huvudman varför hela planområdet planlades som kvartersmark. Idag har norra delen 
av planområdet exploaterats och Tallskogens samfällighetsförening ansvarar för driften av 
gatan. 
Den södra delen av planområdet är obebyggt. 

Dagvattenhantering  
I norra delen av planändringsområdet finns idag dagvattenledningar. Dessa ska anpassas efter 
nya förslaget.  

Grundförhållandena gällande marken är lämplig för infiltration av dagvatten. Kommunen är 
positiv till enskilda initiativ som kan medverka till en minskad miljöbelastning. 

Översvämning och skyfall 
Planförslaget med omgivande områden skapar goda förutsättningar för att hantera skyfall och 
översvämningar som överskrider kommunala dagvattensystemets kapacitet.  

Buller 
Buller kan främst uppkomma genom trafiken på väg 44 (avståndet ca 600m) och trafiken på 
Nygårdsvägen (avståndet ca 200 m), men bedöms underskrida bullernormer. 

Naturvärden 
Planområdet innefattar inga delar med höga naturvärden.  

Söder om planområdet finns en ängs- och hagmark, och öster om området ligger en 
ädellövskog. Förslaget bedöms inte påverka dem på något negativt sätt.  

Biotopskyddade objekt 
Inga biotopskyddade objekt har hittats i planändringsområdet eller i närområden.  
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Förändringar 
Följande ändringar görs till detaljplanen: 

• Allmänna platser, GATA och NATUR, skapas inom området och kommer att ha 
kommunalt huvudmannaskap. Gatan föreslås med möjlighet till rundkörning inom 
området för att nå alla potentiella nya fastigheter. Naturområden föreslås dels längs 
planområdets sydöstra gräns och dels längs ändringens nordöstra gräns. Dessa 
områden ska hantera dagvatten, vara möjliga att förlägga ledningar till och även visa 
hänsyn till det avvattningsföretag som finns söder om planområdet. 

• Det område för underjordiska ledningar, u-område, som går genom hela planområdet 
kortas ner och utgår i den södra delen. Ledningar föreslås istället förläggas till gatan. 
Området ersätts med gata respektive byggbar kvartersmark för bostäder. 

• Område för gemensamhetsanläggning för ett naturområde på Stjälkaskogen 1:282 i 
planändringens norra del tas bort och ersätts med byggbar kvartersmark för bostäder. 
Kommunen bedömer att gemensamma anläggningar i närområden såsom lekplatser 
täcker behovet.  

• Bestämmelse om största bruttoarea utgår och ersätts med bestämmelse om största 
byggnadsarea per fastighet om 25 % för att anpassa utnyttjandegraden enligt 
fastighetsstorlek. 

• Bestämmelse om minsta fastighetsstorlek om 800 kvm införs. Detta för att ta hänsyn 
till närområdet och för att ha en flexibilitet vid avstyckning, dessutom för att förhindra 
olämplig förtätning. 

• Bestämmelsen om 2 våningar utgår och ersätts med bestämmelse om högsta nockhöjd 
om 7 m införs. Detta för att harmonisera området med närområden, för att underlätta 
vid bygglovskedet och ge en flexibilitet vid utformning. 

Figur 1. Gällande detaljplan till vänster och förslag till ändrad detaljplan till höger. 

u-område utgår 

g-område utgår 
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Konsekvenser  
• Kommunen kommer att ansvara för naturmark och gata. 
• En del av lagda ledningar behöver flyttas för att följa detaljplanen. 
• Ledningsrätter inom planområdet behöver omprövas. De bör flyttas till allmän plats 

där föreslaget är att lägga ledningar.  
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Genomförande 
Genomförandetiden för planändringen är 5 år. 
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Medverkande  
Planförslaget har tagits fram av sektor samhällsbyggnad, genom Muhsen Zaki, 
samhällsplanerare och justeringar inför antagande har gjorts av Elin Perjos, planarkitekt. 
Representanter från övriga förvaltningar i Götene kommun har deltagit i planarbetet. 
 
Muhsen Zaki 
Samhällsplanerare 
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